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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری کل استان بوشهر

 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان دشتستان )برازجان(

 دادنامه 

 

 140039390000340062شماره دادنامه: 

 1400اردیبهشت  29تاریخ تنظیم: 

 9509987715500779پرونده: شماره 

 970042شماره بایگانی شعبه: 

 

شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان دشتستان )برازجان( تصمیم نهایی  9509987715500779پرونده کالسه 

 140039390000340062شماره 

 

 متهمین:

  [حذف شده]خانم فرانک شیخی فرزند غالمحسین به نشانی  -1

آقای برهان اسماعیلی فرزند غالمحسین با    – 4خانم مریم بشیر فرزند روح اله   -3بشیر فرزند روح اله خانم مینو  -2

خیابان  –بوشهر  –شهرستان بوشهر  –وکالت آقای سید امیر باقر موسوی فرزند سید اکبر به نشانی استان بوشهر 

 7ساختمان آفتاب طبقه  –مطهری تقاطع باهنر 

با کفالت خانم بهجت شیخی فرزند عبداله و با وکالت آقای   [حذف شده]فرزند برهان به نشانی خانم درنا اسماعیلی  -5

تقاطع  –بوشهر خیابان مطهری  –شهرستان بوشهر  –سید امیر باقر موسوی فرزند سید اکبر به نشانی استان بوشهر 

  7ساختمان آفتاب طبقه  –باهنر 

 جمهوری اسالمی ایران از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت اتهام: معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام 

 

و در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی دشتستان به  1399اسفند  27بسمه تعالی در مورخه 

تحت نظر است دادگاه با توجه به مجموع   970042تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 

محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی  اوراق و 

 نماید. می
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 »رأی دادگاه« 

عضو فرقه ضاله بهائیت   [حذف شده]( آقای برهان اسماعیلی فرزند غالمحسین متولد 1در خصوص اتهام متهمان 

( خانم مریم بشیر فرزند روح هللا متولد 2بولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری ایرانی اهل و ساکن برازجان آزاد با قرار ق

( خانم 3عضو فرقه ضاله بهائیت ایرانی اهل و ساکن برازجان آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری  [حذف شده]

برازجان، فاقد سابقه   عضو فرقه ضاله بهائیت ایرانی اهل و ساکن [حذف شده]فرانک شیخی فرزند غالمحسین متولد 

عضو فرقه ضاله بهائیت ایرانی  [حذف شده]( خانم هایده رام فرزند طاهر متولد 4 کیفری و آزاد با قرار قبولی کفالت

حذف  ]( خانم مینو بشیر فرزند روح هللا متولد 5اهل و ساکن برازجان فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار قبولی کفالت 

( خانم  6ئیت، ایرانی، اهل و ساکن برازجان و فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار قبولی کفالت عضو فرقه ضاله بها [شده

عضو فرقه ضاله بهائیت، ایرانی، اهل و ساکن برازجان، و فاقد سابقه   [حذف شده]درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد 

یر باقر موسوی، متهم ردیف اّول آقای برهان  کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت، کلیه متهمان با وکالت آقای سید ام

اسماعیلی متهم است به فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و  

اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار و عقاید فرقه بهائیت و متهمان ردیف دوم تا ششم همگی متهم  

د به معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و  هستن

های اجتماعی و اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق نشر و تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه

ویات پرونده و گزارش اداره اطالعات سپاه استان بوشهر و  تبلیغ افکار و عقاید فرقه بهائیت. با توجه به اوراق و محت

اظهارات و اقرار صریح متهمان در مراحل تحقیقات مقدماتی و در این دادگاه به عضویت فرقه ضاله بهائیت و اسناد و 

مدارک و تصاویر و کتب و جزوات کشف شده از متهمان که حاکی از فعالیت متهمان در موضوعات تربیتی و  

باشد و متهمان سعی در عضوگیری از طریق ارتباط با افراد و  کودکان با محتوای فرقه ضاله بهائیت می آموزشی

های تبلیغی و آموزشی برای کودکان بهایی و  اند و فعالیتها در جهت افزایش تعداد اعضای فرقه بهائیت داشتهخانواده

یق عضویت در سایت معاند و ضد انقالب فیس بوک و از اند و از طرهای غیرقانونی انجام دادهمسلمان در مهد کودک

اند و با ارتباط گیری  های ضد نظام اقدام به تبلیغ بر علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی نمودهطریق عضویت درکمپین

ون  اند در قانهای بهائیت بودههای آموزشی )گلشن اخالق( در صدد القای تعالیم و آموزهبا مسلمانان در قالب کالس

های دینی و مذاهب اسالمی به اساسی جمهوری اسالمی ایران آزادی عقیده محترم شمرده شده است و حقوق اقلیت

رسمیت و محترم شمرده شده است لیکن یکی از اهداف دشمنان انقالب اسالمی ایران مقابله با نظام مقدس جمهوری  

های منحرف مذهبی با هدف شبهه افکنی و کم رش فرقه القرای جهان اسالم از طریق ایجاد و گستاسالمی ایران و ام 

باشد که در  باشد که از آن جمله فرقه ضاله بهائیت میناب و مذهب حقه تشیع می رنگ کردن اصول و اعتقادات اسالم

باشد. این فرقه ضاله با حمایت کشورهای صدد عضو گیری و سپس ایجاد ناامنی و نارضایتی در سطح جامعه می

باشد و ابزاری جهت جمله رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی در صدد تقابل ایدئولوژیکی با اسالم ناب میمعاند من 

العدل و مرکزیت فرقه ضاله بهائیت در رود. بیتاعمال فشار به نظام مقدس جمهوری اسالمی به شمار می

گردند. الگر صهیونیستی هدایت میهای اشغالی قرار دارد و اعضای فرقه ضاله بهائیت از طرف رژیم اشغسرزمین

های رژیم منحوس اسرائیل میباشد که ای منحرف و مسلکی جعلی و خود ساخته و تحت حمایتفرقه ضاله بهائیت فرقه

با اهداف شوم تشکیل شده است به اتفاق نظر علما و مراجع عظام تقلید علی الخصوص طبق نظر بنیانگذار کبیر  

ای الزم است مام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت هللا العظمی خامنهجمهوری اسالمی ایران حضرت ا

افراد از این فرقه ضااله مضلّه دوری جسته و با گسترش آن مقابله گردد حضرت امام خمینی رحمت هللا علیه در سال  

قه ضاله کافر و نجس است و در  در پاسخ به استفتاء آیت هللا گرامی در باره فرقه ضاله بهائیت فرمودند این فر 1343

اند »بهائیان یک مذهب نیستند این ها جاسوسند« مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء مقلدین  جای دیگر فرموده

اند »همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند« »همه مؤمنین باید ایشان در مورد فرقه بهائیت فرموده

رقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند« » از هرگونه  ها و مفاسد فبا حیله

معاشرت با این فرقه ضاله مضله اجتناب نمایید.« »آنها نجس و دشمن دین و ایمان شما هستند پس فرزندان عزیزم  

از معاشرت با اعضای فرقه ضاله بهائیت تأکید مراجع عظام تقلید نیز به پرهیز  جداً از آنها بپرهیزید« دیگر فقها و

اند. آیت هللا بهجت و آیت هللا فاضل لنکرانی اعضای فرقه بهائیت را کافر و نجس می دانند. آیت هللا مکارم کرده

فرمایند » اعضای فرقه ضاله از زمره مسلمین خارجند و هرگونه رابطه  شیرازی در فتوایی راجع به فرقه بهائیت می

ا حرام است مگر در مواردی که امید ارشاد و هدایت آنها باشد« آیت اله نوری همدانی این فرقه را نجس با آنه
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داند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و ماهیت  توصیف کرده و معاشرت با آنان را و ازدواج با آنان را جایز نمی

متهمان در فضای مجازی اقدام به انتشار گسترده تصاویر  فرقه بهائیت و اقدامات انجام شده توسط متهمان و اینکه

اند و اقدامات ای نمودهاند و حتی اقدام به انتشار محتوای غیراخالقی و مبتذل با اهداف فرقه ای نمودهگروهی و فرقه 

باشد  ایشان در جهت تبلیع و گسترش فرقه ضاله بهائیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور جمهوری اسالمی ایران می

و   498های انتسابی محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد بزهکاری کلیه متهمان فوق الذکر را در خصوص کلیه بزه 

  ای وجرایم رایانه  742ماده   و 1375های باز دارنده مصوب قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و مجازات  500

  1399 اسفند 25و تصویب نامه هیأت وزیران مصوب   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  214و ماده   134ماده 

در خصوص افزایش میزان جزای نقدی جرایم تعزیری متهم ردیف اول آقای برهان اسماعیلی را به اتهام فعالیت  

تحمل یک  6تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت به مجازات درجه  

با احتساب ایام بازداشت قبلی و از باب اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق نشر و تبلیغ  سال حبس تعزیری

تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهمان  4افکار و عقاید فرقه بهائیت به مجازات درجه  

ام مقدس جمهوری اسالمی ایران از طریق ردیف دوم تا ششم را از باب اتهام معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظ

تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از باب  7گسترش عقاید فرقه بهائیت به مجازات درجه  

  6های اجتماعی هر کدام از متهمان را به مجازات درجه اتهام تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه

س تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری تحمل دو سال حب

اسالمی ایران به میزان یکصد میلیون لایر و از باب اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار و 

حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت تحمل ده سال  4عقاید فرقه بهائیت هر کدام از متهمان را به مجازات درجه  

قانون مجازات اسالمی در خصوص کلیه متهمان ردیف اول تا  134نماید. الزم به ذکر است طبق ماده قبلی محکوم می

ششم مجازات اشد )مجازات اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار وعقاید فرقه بهائیت( صرفا قابل  

ها و سی دی مربوطه به تبلیغ فرقه ضاله بهائیت لیه اسناد و مدارک و جزوات وکتب و تصاویر و فیلمباشد. کاجرا می 

به نفع دولت ضبط تا به نحو مقتضی امحاء گردد و لوازم شخصی متهمان نظیرگوشی تلفن همراه و مموری و هارد و 

شده پس از حذف محتویات مجرمانه به های جانبی مربوطه طبق صورتجلسه تنظیم لپ تاپ و لوازم جانبی و حافظه 

گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی متهمان مسترد می

 باشد. / ردر محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می

 

 مستشار دادگاه انقالب اسالمی شهرستان دشتستان 

 علیرضا کیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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